
Dodatek č. 3
k Rámcové dohode

na realizaci projektu

„Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN“
č. 171 040 0070

I.
Smluvní strany

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená: Mgr. Luborem KOUDELKOU, náměstkem pro řízení Sekce

vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 100 03 Praha 1
404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby k jednání:

adresa pro doručování kores
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
kontaktní osoba k jedn

kontaktní osoba k jedn

kontaktní osoba k jedn
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adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
mobil: +420 602807288, e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. XIX odst. 3 Rámcové dohody na realizaci projektu „Rozvoj OTS VŘ k naplnění
schopností FMN“ č. 171 040 0070 (dále jen „dohoda“), dohodli na tomto dodatku č. 3 (dále jen
„dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je konkretizace procesu zabezpečení dodávek spojených s realizací dílčích
smluv uzavřených na základě dohody, pokud je součástí jejich plnění dodávka a/nebo zástavba věcí
získávaných prostřednictvím nebo za přispění nabyvatele v rámci dovozu speciální vojenské techniky
pořizované cestou Foreign Military Sales nebo Federated Mission Networking (dále jen „zboží“).

III.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vymezení podmínek a vzájemných práv a povinností ve vztahu
k zabezpečení dovozu a dispozice se zbožím, nedohodnou-li se smluvní strany v dílčích smlouvách
uzavřených na základě dohody jinak.

IV.
Doplnění textu dohody

1. Článek III odst. 2 dohody se doplňuje o nové písmeno i), které zní:

i) dodání a/nebo zástavba věcí získávaných prostřednictvím nebo za přispění nabyvatele
v rámci dovozu speciální vojenské techniky> pořizované cestou Foreign Military Sales
nebo Federated Mission Networking, za podmínek stanovených čl. XII odst. 6 až 10 této
rámcové dohody.

2. Článek XII dohody se doplňuje o nové odstavce 6, 7, 8, 9 a 10, které zní:

6. Vpřípadě, že bude součástíplnění dílčích smluv i dodání a/nebo zástavba věcí získávaných
prostřednictvím nebo za přispění nabyvatele v rámci dovozu speciální vojenské techniky
pořizované cestou Foreign Military Sales nebo Federated Mission NetM’orking (dále jen
„zboží“), zavazuje se poskytovatel:

a) obstarat za na ásledně obstaratjeho dopravu z místa takového
převzetí podle ze dne 19. prosince 2019 (dále jen „LOA “),
prostředni ertifikovaného přepravce dle podmínek uvedených
v Dodatku tedy zejména obstarat jeho dopravu do sídla
poskytovat ění po celou dobu přepravy na pojistnou částku
odpovídající ceně zboží,
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b) obstarat za nabyvatele licenčnípotvrzenípotřebné na dovoz vojenského materiálu,

c) zastoupit nabyvatele v licenčním a celním řízení,

adit za nabyvatele částku za předmětné zboží uvedenou v Dodatku
vládě USA,

e) uhradit za nabyvatele clo a DPH,

f) uhradit za nabyvatele cenu dopravy z USA do ČR včetně vedlejších nákladů s tím
spojených,

g) uhradit za nabyvatele cenu pojištění, pokud nebude součástí ceny za dopravu.

7. V souvislosti s výše uvedenou činností poskytovatele dle tohoto článku, se nabyvatel
zavazuje:

a) poskytnout poskytovateli součinnost, zejména vystavit poskytovateli včas potřebné
doklady (plné moci) v požadované formě a obsahu, zejména k zastupování v celním
řízení, doklad o konečném užití zboží (EUC) apod.

8. Má se za to, že částka za předmětné zboží, clo, DPH, jakož i další související náklady
(doprava, pojištění, režijní náklady poskytovatele apod.) jsoujiž zahrnuty v ceně za plnění
dle příslušné dílčí smlouvy.

9. Poskytovatel odpovídá za škodu na zboží od okamžiku jeho převzetí do předání zboží
nabyvateli, nebude-li dílčí smlouvou stanovenojinak.

10. Konečným uživatelem zbožíje nabyvatel.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s 1 přílohou. Oba výtisky mají stejnou
platnost, přičemž nabyvatel a poskytovatel obdrží každý jeden výtisk.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon
o registru smluv“).

3. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha 1 - Dodatek

V Praze dne • . 2020 V Praze dne V* .2020

Za nabyvatele:
Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování
a akvizic MO na základě příkazu k zastupování

Za poskytovatele:
Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku
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